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i s~o Faulo, J.~ de Do~enlbro de 1960 n.22 
I __ ---1-________ . ______________ _ 

DR. GASTA0 VIDIGAL -----------

)10 dia 14 do ~3s de outubro ~ltjmo, em sua re 
sidência, nesta I'api tal, após pertinaz enf'Jrmidade-; 
f 1 ,- t " ... " 1 T' , '] 1 h n a ecell o sr" v'ou 01' lraSl..ao vlO.lga_, exanro 2"r c ele 
de famflia, honrado 3ürv0ntu~rioae justiça G desta 
cado politico n~o só no umbito estadual como fedo: 
ralo -

O falecido sempre 50ube com 81evaç~o b suporia 
l'ido.oc, 881' bon: paulls ta o brasiluiro, defendonno -
sou estado e sua patria com O-lilÔr (! dcdic(}çQO paro. o 
.. , f d' ci' quo Jamals poupou cslorç03; o c'.z()n o atG os S0US 

tinos momentos; 
Homom d9sSU ja6z nilo ~~o profusos, poris~r a 

sua falta s~ra so~nrc lembrada cem saudades o por -
muito tempo impre(!~c)\ivol o claro doixado. 

l'oi o Dr. Gastiio Viiligd pr,Jsidcntu da Associa 
çiio dos Sorvuntu~rio~ do Justic~ do E:tado do Sao ~ 
Paulo, orrprostc.údo o brilho d2c~ SUéJ. i:lcolir;Jr.clo. ~ 
Dcrfüita ~riuntaçio da As~üciaçao elovando-a ao J: ~ :> :> _ 

grau do utilida~o 0!1 quo ou oncontra. 
H'· " -- - .. I' .. +. d -, onr, no ~;:uao pl'lJ1Clpa o_o. n'liST':;, enel aue () 

sou retrato, poro:J,o lOTnbr:wçQ cIo' in"8o'c\Ociv~1 morto 
G prova ele cr--.0fn9 rüconhcci~'11;~tO. , 

A Associaçao al'1'0Sonta " EX)1~J., Família do sau 
doso falecido, Cnn0l:18 ('cc :_UJ.l1 ê,u'O'c;Ci.dos o euugra;:: 
do jlu'jar polo pronw.turo falücircnto. 
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D:r no S,:\1.O 

Estnaunl 
--------~ 

, ROiluorir.onto sLtplcs •••••. Cr~ 5,00 
Eo dia 18 cc outubro ultimo, R()quc)rir~Jnto pedindo arqui 

!lê) Hospital das Clinicas, onde se ,. t J . t (' , 1 v::mcn o na ,urLC .JomJrCla 
Qchavo, em tratamento {ale'ceu aos - iltostQdo de antU'cüdontus 'o 

(~O, 00 

óU anofde idade o sr, Dr, ];iario - 'd' 
'" }1081 CnC1Q, •• '._ ••••••••• ' •• 

~ürr~ira, 52 Tabeliao nesta Capita~ Dais 1,00 fod. 01,00 Ed.-
20,00 

~,·,rventllário dos 1'1ais distin- I 't t d 'd' "1 ' -- 1~ os n o ~u 1CO SÜ o aS'SIS 
tos t ,~ompotc.mtosJ deixa uma lacuna " " ')[1 00 ' ] OC fd -con .. "- " nrllS _)) • e 
sensivol no: classe, o !'mitas sauda-I 1,00 oducação. ' . 
ékJ, YJois cu, o o falGcido colaboravaj 't t J - , , 

_L " t .hes[~(_OOr;VlQQ.I~ ••••••• 
noste BoletIm, emprestando sua ln'::

l 
ktostfcdo do so.:üdade anirr.al 

10,00 
2,00 

50,00 
50,00 

ligÊmcia e tirocin.i.o o-os seus oole- , PI:DIDCS DI: C~ln;IDOEs. -E.,'{l'j~D. 
0:8S. com otimos artigos tendo muito "(llli' C'ORLI'DI 
L;, .. .t L.. I'. .. ..c ••••••••••••• e 
eontri:mido paro. elucidar fatos e - C"JlJ.c,nL.lJl~ IDNTIDLDE-Sil'l 
oontr>,o\'llrsias do ofiei,o, cou maximo glo', {'r ;'<)0 ,°)0 '_ Lu"o :-

• ' '. u ....... vO<.j.J'.J, ~"l.. •••• 

ap,rov81tamento D. 30rvcntUo.rlOS e ao o.rt",ira do Set1ldc, .•••.••.•• '. 
ublico R l'd -

50;00 
5,00 
4,00 P •.. ! OVQ 1 o.ço.o •• "~ • .t"""",, 

Lo.shmamos SlnOOro.mente o pro- i SeletgoD de docJnclntos por '_ 
coco dosaparocimento desse (jminont-~-'f")]b" ' 

• , d l . .J,\.~ Ir 1:0 ....... , o ~ C •••••••••• Jurventuo.rios G aSSOCla o e o. suo. -
;~'I!lo. fo.milia apr0sontamos J.S nosso.s

i 
17 o d U ,r a 1 I 

2,00 

~~ndoloncias ,- I --.. -----,- I 
Gontr~tos, distratos, cartas de fi~ 

---000'·-- 1 t d 'b' '" ça, o ra2 G ccm 10, protnsSorlas,1 

:GLEICOLS GEHAIS NA ASSOCIACIo PARA ----, ,- -----

ist~ designado o dia 12 do oor 
rcmtcJ J1ês, para se procc;dor a alui:: 
~~o da DiretariQ o Conselho Fiseo.l 
eb Associação; 

Prcra tal fim. fieam úonvocQdos 
todos os s60ios quitos parQ no dia 
aCÍ!:lZl ,'~f..;rido,' o.~ 20 horas o meia, 
OD nos~a sode social, a rua Senador 
FOij6, 176, 112 andar, salas 1.109 
Q 1.113, para 80r~"TeCur0T1 o toma
rorn parte ~ eleiç~~. 

08 quo n~o p~derom possoo.lmcnt 
compc.rocer, podorl1o fazo-Io por prc 
euragão, aJ!' forma legrel, outorgando 
poderes espoJiais pCl.2D- SUl' rüproscE 
todo por qualquor é~:'3coiQdo quo' es-
., 't ' G.:1a 9'),1 '8. 

c N~o ser& adjetdo. B data da oleil 
CélO a nretesto'éügUtl, rorisso solr~ 
~ita n"AssociBç~o o maior conparecl 

recibos de ~rrClzcns e lojas SOD eonl 
tratos. ,'001,ai8 d,; Cr.$20,00 dê Cr-:, 
"50n 00 ' 1 ' C' '2 c r' . I .;J '-, , - 1 n cus l7 U ., I • ~ • •• r. i~ ) U J C 

DowlÍs de' CT~~lC!O,OO ett", Cr.$LOOO,O 
, 1 ' C t, 5 ('O, ll1e US1VO~c,..r, •••••••••••• ror,j) ,J, 
RecibG3 sbplcs c do o.luguel que t~ 
nharJ contrato CrJ vigor •• do md·s de 
2CJ:OO até 8500;00 inclllsiv~ Cr' ••••• 
O) 50 , - Do mLi,s de 500: 00 a t o 5.000,0 
,i.nolu8ivc, •.• 1,00.-Pagando-se oadet 
5.000,00 ou fro.ç~o aue exceder mais 
1,00; , 
Hequeloinün to s por f o'lho. ••• Çr<lj3, 00; 
DocuT1,;nto:; por folha •.••• '. 1,00; 
Procuraç~o ~or outorgnnte. 3,00; 
ProcurQção oxclusivamonto 
"1d,'udit'a" cu qualquer que 
GojQ o nUI1oro de outorganto, 3,()(i; 
H€,cibós dc al\lf';uc1 exclusi.va
nento l'c~l~düncio.l que nf;'o tenha 
contrato un vi(~oI' ••••• , ••••• 9 de -

~--o(;o---

nnis de 20,00 ;t6 300;00 iqclueive 
O,~O; Do raia de 300,00 ate 500,00 
jnclu~ivü 2,50; 11e Do.is de 500,00 -
o.t6 ].000,00 :nclusive 5,00; Pagan
do-sc DQic em cada 1.000,00 ou fro.

, ç~o C5,OO.-DcGlaraç~os o atostaJGs 
I ;Ül,PlOS 1,00.- Todo.s essas selagclIls_ 
~s~ao sujoito.s a UrJ sdo de educaçruj -------

/ 
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LEI N.819, DE 31 DE OUTUBRO DE 1950 

"Dispõe sôbre a forma de provi 
mento dos Oficios de Justiça e
d~ outras provid~ncias". 

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando das 

, atribuições que lhe são conferidas 
.por lei, 

Faço saber que a Assembléia Le 
gislativa decreta e eu promulgo a ~ 
seguint e lei: 

Artigo l~ - Nenhum oficio de -
justiça ser~ provido a titulo de pro 
priedade, mas o seu exerci cio se~á~ 
atribui do em serventia vitalicia. 
. Artigo 2~ - O provimento e a va 
cância das s8rventias de juntiça re~ 

_I ger-se-ão pelo dispostg nusta lei. 

1 

Artigo 3~ - A vacancia da sor-
venti~ decorrer~: 

a) - da:'desist0ncia, concedida 
I por decreto, após a vorificação d~
I'~egularidade dos serviços do carto-

I 
r'lo, procedida pelo juiz corregedor 
respectivo; . 

t b} - do falecim0nto do serven-
í tu~rio' 

c~ - do abandono do exercício 
verificado em processo regular; 

d) - de demissão imposta em vir 
tude d·o sontença-judici~ria (artigo-
189, n.l, da Constituição Füderal); 

e} - da remoção ou promoção ,nos' 
tôrmos desta lei, após a verificação 
da po s s e -d.o-.n.o'vo cargo; . 

f) - de aposentadoria. 
Par~grafo único - A Secrotm>ra 

da Justiça e Negócios do Interior,to 
mando conhecimento da vaga, dar~ - -
ciôncia da mesma, no :erazo ele guareE 
ta e oito (48) horas a autoridade -
que d€va iniciar o processo de con
curso. 

Artigo 4~ - O falecimento, de-

I sistência ou a~osentadoria do servün 
tuário vitalíclo não acarretará a vã 

- cância do ofício onde já servir su-
cessar, que será provido definitiva-
monte na serventia, apostilado ores 
pectivo ~itulo., . 

Paragrafo 'unlCo - No c.aso de fa 

falecimento, desistência ou demisao 
do sucessor, ficam assegurados, ao 
serventuário sucedido, os direitos 
adquiridos pelos'a~tigos 9~ e 10~, 
do Decreto-lei n.6.986, de 25 de fe 
vereiro de 1935 e par~grafo único
do artigo 22 do Decreto-Lei n.12le 
de 22 de janeiro de 1942, ficando 
ressalvado ao sucedido O' direi to dE 
optar pela aposentadoria.. . 

Artigo 5~ - t instituída a cal 
raira dos Servidores da Justiça, n~ 
qual ficam enquadrados os servent~i 
rios vitalícios e os escreventes h~ 
bilitados de todos os cartórios do
Estado n~o Gstipendiados pelos co
fres públicos, qualguer que seja a 
sua nature~a. Para esse efeito, as 
serventias de Justiça ficam classi 
ficadas da seguinte forma: -

a) Prim eira Classe 

I) os oficios de registro de 
imóveis e anexos, os de tabelião de 
notas com os anexos docivel e do
crime os de distribuidor, Eartidor 

. e contador o os de depositaria pú~ 
blico das comarcas de primeira en-
trância; , . 

11) - os oficios do registro ci 
vil das pessôas naturais e·anexos ~ 
dos distritos e subdistri to's que -
não s ej am sede de mUnic'Ípi O~ 

b) Segunda Classe 

I - os oficios referidos niI, 
d~ alínea "aft, das comarcas de se
gundaentrância; 

11 - os oficios referidos no I~ 
da alÍnea "a", dos distritos e sub
distritos ae sede de municÍpio per
tencentes ~s comarcas de la~ 2a. e 
3a.entrâncias o' das comarcas do la 
e 2a. entrâncias. 

c) Terceira Classe 

I - os oficios referidos no n. 
I da alÍnea" a", das comarcas de 
terceira ontrância; . 

11 - os oficios referidos no n, 
II da alínea "aI! dos di stritos e -
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subdi stri tos de sode do rnunicipiü 
portencontcs as comarcas d8 40., ou 
trância e do, sedo das COmarCEr.8 de-:' 
Sa. entrância. 

d) Quarta Classe 

I - os oficios ae po~istro ae il!Jóv~ 
is, ae registro a~ tItulos o docu- I 

mclilt9s, de tD.boliao de notas~ 2.0 tE:' 
beliao de protestos, de QSCrlVao do 
cível da família e SUCOSB~GS, da -
Fazonáa Públi ca Fed eral, EstD.du:ll o 
Municipal, dO,acidentos do trQbQlho, 
do registros públicos, de justiça -
sratuita, de ~enorGs, do crime'ado 
juri e oxecuçoes criminais, do. is
tribuidor e contador do civol G do 
crime, do partidor e do dUPosit&rio'I' 
púhlico, da comarca do são Paulo 
(4a. entrância); " 

car, no Di~rio Oficial da Justiça, 
cem prQzo do vinte dias, editais de 
inscrição dos candidatos ao concur-
20. 

Artigo 10 - Os pedidos de ins
crição sarão acompanhados dos docu 
mantos Q seguir relacionados: -

a) Quanto aos Escrevontes: 
I - certidão de tempo de servi 

ço passada pelo escrivão encarrega~ 
do do corviço do anotaç~Gs, ou pela 
Corrogedoria GoraI da Justiça; 

11 - certidão do existência ou 
inuxistô~cia de faltas disciplinara 
dos cartorios em que servirem ou te 
nham sorvido e do 'Üscrivão da corre 
godoria pormanente. -

b) Quanto aos Bachareis em Di
reito; 

I 
II - os oficios rof0ridos no n. I da ploma; 
alfnea ~d", aglutinada ou soparada-i 11 - certidão da Secretaria da 

- cortidão de rogistro de di 

mente instalados, das comarcas de -I Ordem dos Advogados do Brasil, pro
Santos e Campinas (4a. ont 1.'ancia"; I vandoAa vigôncia da il}scrição e a _ 
111 - os oficios referidos no n.II oxistencia ou inexistencia de falta 
da alínoa \la", dos distritos e sub disc~plinnros tornadas públicas; 
distritos da sede das comarcas de 111 - prova de ser brasileiro n 

4a. entrância. to, de maioria c de ostar no gQZO d 
Art igo 6::: - Nenhuma admi s são seus direito civis e poli tico s; 

de serv8ntu~rio ser~ foita, senão pa IV - Prova de quitação ou isen-
ra o cargo inicial (artigo 42 da -- ç~o do serviço militar. 
Constituição do Estado). "V_ - lQudo de capaqidade fisica\ 

Artigo 72 - As serventias que e de nao sofNr de molestia contagio 
forem criadas serão sempro providas sa oU,repugna;!-te expedido por Contr
na forma preceituada nesta lei. de Saude ou Posto do Assitencia Módi 

Par~[;rafo único - Para efeito, co-Sanitária mantido paIo Estado; 
de provimento, equiparam-se aos ofi VI - folha corrida das delcgaci 
cios vagos os quo' forem desanexados QS de policia dS municipio eu munici 
ou restabelecidos. pios e dos cartorios cri lI!inais da c 

Artigo 82 - O provimonto dos marca ou comarcas onde ti Vdr resic1i-
cargos de SGrventu~Tio, nos cartó- do nos dois anos anteriores, provads 
rios reforidos no n.I da alínea 11 ali essa circunstância, bem como c1a Ex
do \!-rtigo 52, uma voz verificada a tinta Justiça FedJral, provando não 
vacancia e a inexietcncia de canc1~ est~r pron~ciado por despacho irre
tos á romoção, ser& feito mediante -+ vogavel, nc,o estar sujeito a modidas 
concurso de provas e de titulas, ao do-segurança, não ter sofrido conde
qual pederão C0ncorrc;r os lJscr\.Jvon-. nação passac1a em julgo.c1o, por ?ri~le 
tos habilitados do oficio da mesmo. furto, roubo, extorsao, aproprlaçno 
natureza ou com anuxo de oficio pos indébita, ostelio::to.to receptaçõ,o,
to em concurso, Que concum mde ae-, f;;lsiclade ou moedQ faísa, ainda <lua 
5 anos d(J efoJtivo <Jxercicio o os [;D:' jQ tenha cumprido pena ou dolo. obti-
chDr~is em direito. do pord~o; 

~rtigo 92 - Comunicada a vaga, VIr - atastado do antecedontes -
cuj o provimento se deva realizar nos' p9-ssac1o polo Sorviço de Identifica-
t0rmos do artlgo 82, o Presidente çao do Estac1o. 
do Tribunal do Justiça fQrá publi- ~) 12 - Poderá o candidato apr~ 

, ------ ----_.-._--------.----
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sentar outros documentos quo lhe -
abonem a conduta ou merecimento,in 
clusive trabalho sôbro assunto per 
tinente ao oficio, desde que publI 
oado dois anos, pelo menos, anto-
riormente ao concurso. 

§ 2~ - Os requerimentos de ins 
crição mencionarãõ oxpressamente;-~ 
sob pena de exclusão do concurso,as 
comarcas, os cargos exeroidos e os 
nomos dos juizes perante os quais 
tenham servido. 

§ 3~ - Á medida gue lhe forem 
apresentadas as petiçoes, o Presi
dente do Tribunal de Justiça, requi 
sitará dos juízes perante os quais
tenham servido os rüquerentos, e á 
Ordem dos Advogados do Brasil, se -
fôr o cuso, informações reservadas 
sôbre a ~ua compctôncia e idoneida
de moral. 

~ Artigo 11 - Enoerradas as ins
crições, constituir-se-á a Comissão 
Examinadora, composta do Presidente 
do Tribunal de Justiça, como presi
dente, o qual, por motivo de servi
ço público, poderá ser substituido 
pelos vice-presidentes ou pela Cor
regedor Geral da Justiça, ae um De
sembargador escolhido polo mesmo -
Tribunal e do um serventuário nomea 
do pelo Secretario' da Justiça e Ne: 
gÓClos do Interior. 

Artigo 12- Reunida a comissão 
examinadora em local, dia e hora d~ 
terminados pelo seu presidente, a : 
ela serão presentes os processos re 
lativos ás inscrições requeridas, -
trazendo relatório da SJcretaria do 
Tribunal com informações, em cada 
caso, sôbre tempo de sorviço e car
gos exercidos, notas desabonudoras 
acaso existentes, resumo da documon 
tação, além de informações reserva-=
das. 

§ l~ - Será eliminado o candi 
dato que não tiver 0xibido os docü 
mentos necessários t assim o que tI 
ver cometido omissao ·culposr:.ou fa1 
sidade de declaràçÕes. 

§ 22 - Ao candidato não admi
tido cabe o direito de recurso para 
o Tribunal do Justiça, intorposto -
por petição, no prazo de cinc'O dias 
contados da publicação do ato. 

Artigo 13 - Decorrido o pra-

zo a que se refere o § 22 do artigo 
anterior ou decidido o recurso, sa
rão publicados, nas quarenta e oito 
(48) horas seguintes, no "Diário Of 
eial" da Justiça", os nomes dos cari 
didatos admitidos e anunciado o diã 
local e hora em que devcl.rão compare 
cor para o infcio das provas, -

Artigo 14 - O concurso será pu 
blico e constará da anreciação dos
titulas apresentados pelos candida
tos e de provas manuscritas, dacti
lográficas e oral, que serão prece 
didas de chamada dos interessados-e 
da apresentação de prova de identi
dade. 

Parágrafo ~nico - A comissão -
adotará critério que impeça a ideE 
tificagão das provas escritas e da
tilograficas até o momento do julg,ê; 
mento. . 

Artigo 15 - A prova manuscrita 
cuja duração não excederá de duas 
horas, será realizada em conjunto, 
independentemente de pontos, deven 
do as questões versar sob matéria-
do oficio em concurso, formuladas n 
momento. 

§ 12 - Não será permitida a -
consulta a apontamentos,notas ou li 
vros, exceto aos volumes de legis)a 
ç~o: nã.o comentada, sob pena de oxc'Ji. 
sao. 

§ 22 - Um dos examinadores, po 
lo menos, inspecionará continuamon: 
t e c a to. 

Artigo 16 - Seguir-se-á a nro
va dactilográfica que consistira na 
redação de qualquer ato pertinente 
ao oficio em concurso sendo permit 
da a adaptação do can<Íidato á maqui 
na de escrever, mediante seu manejõ 

Artigo 17 - No julgamento das 
provas manugcr!tas e dactilográfica 
atender-~e-a nao somente aos conhe
cimentos profissionais revelados pe 
lo candidato, mas tambem a ca1igrã 
fia, á ortografia e á rapidez da es 
crita. -

Parágrafo único - Será conside 
rado inabilitado nas provas manus-
cri tas e dactilo~ráficas o candida
to que obtiver media de pontos infe 
rior a 4 (quatro) 

Artigo 18 - As arguiçõos orais, 
no dia e hora préviamente designa-
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designados, vursar~os~bro ~uost~G~1 resultantes das Erovas pre2tadas; I 
te6ricas o praticas p~rtinuntas ai ,c) a apuraçao da nota final,gu~ 
serventia, em prazo nao 3upcri,;r rt S0ri.t a sor:!fl dos ponto s obtidos por 
t . t . t f' d .. f ~1' i I' 11 11 rln a mlnu os, In as aé! qUQLS,Ca orça eco (<lSPOS;O nas a lneas a o 
d b d . - t· b . ' ,,- li,. " . u mem ro a CODlssao n rI Ulro 2 u ~ 

cada candidato, 81:1 lista célpecia1,. _ ArtiGo 21,- Concluida a apura:" 
a respectiva nota, lançando-a ao -! ç~o, organizara o presidente a r81a 
lado do nome do rnJsrnc; . çao goraI dos candidatos aprovados, 

Artigo 19 - As notas Borilo - i na ordem decrescente drts notas, o. -
ser.1pre atribuid~s Bar oxtonso COJ:1 i s.~alz [\ssin~d~ pelos r:1~mbros (la. co
valores que varlarao entre O (zJr~ J:11S3aO~ sora lncorporada pelo sou 
a 10 (doz). I secretario, á ata final dos traba1rr, 

Artigo 20 - Terminadas as Droi c publi cada no ii Diál'io Oficial éla -
vas a cOl!1issão, em sessão secreta-! Justiça" ~ , 
promovera: ': Paragl'afo uni c o - Admitir- s e-á 

a) - o examo dos ti tulos apr,,! tar.1béo, com referência :la rosult ado I 
sGntados, que recebGl'ão os si3 guin-:'

1 

final, o disposto no § 2;; do artigo 
tos valores: 12. 

I - diDloma do bacharelou - Artigo 22 - Uma vez encerrado 
doutor el,l d"íreito - 3 pontos; 9 concurso, o presidente comunicará 

II - diploma de quiüquer outrol' a Secretaria dO. Justiça e Negócios 
curso de nível superior ou J:"lédio - do Interior os nomes dos tros (3) 
2 pontos; o. _ I primeiros classificados, ?m ordom -

III - cerhÍlcado de conclusao I' decresconto d8 notas, a Ílm do 'quo 
do curso ginasial, ou do~mon~o - . um dolos,soja govil.o no oficio. 
eouivalente, dosde que neto ocorraE11 Parélgrafo unico - Havendo plu .. 
as hip6teses anteriores - 1 ponto;1 ralidade do oficios ,a serem provi-

IV - obra a quo S8 refore o - dos, Ct lista COJ:1pora de tantos no- , 
parágrafo 12 do artiGO 10 - 2 pon- me~ quaI.1tas forem as sorventias e ' 
tos; IcHll S d01S. 

V - cada poríodo de cinco - Artigo ?3 - Na classificação' 
anos de ~fetivo exercicio, CODO - obsorvur-sB-ao ordinalmenta as se-. 
sorvcntuario, escreVJuto ou autra guintes condiç~es, caso sc verifiqu 
função relacionada com o POGor Ju empate: 
diciário, inclusi.vo advocacia, ar I inexistência de faltas dis 
red9ndando-s8 papa r.1lüs o Últi1:lO- ciplinares; 
perlodo, so excedar de metade - 1 11 - exercicio como oficial ma~ , 
ponto; _ iorno cal't6rio vago, na data em gu 

VI - cada classificaçao 8r.1 li se verificar a vacancia; 
ta rara nomQaç~o BTl concursos o.n- III - i.dade; 
terloros - 1 ront9; IV - encargos de familias; 

VII - se~vlço a Justiça Elaito- • V - posse de certifi.cado de - . 
ral, 00':10 arexo do ~argo - 1 pont acordo COLl a Lei n.211, do 7 de de-

VIII - participaçao, cono exami zambro de 1948. . I 
nac:or, em concurso de h:::bili taç~o Artigo 24 - Os processos de ha I 
de escrovdnto ou de provir.1onto de bilitaç&o dos candidatos classific~ 
oficio de justiça 1 ponto; dos na 1i~ta a quo se refere o artI 

. IX - conhociLldnt9 08 t~qu~gra~ go 22 serão enviados juntamente, c 011 
fIa, auando essa r.1atcrla nao for c6pias das atas das sess5es realizai 
integra~te de'curriculiEl" c.e cur- I das pela Comissão. -I 
so preVIsto no n.II - 1 ponto; Artigo 25 - O provimonto dos -I 

. X - efici~ncia de t~abalho e cargos referidos no n.II da allnJ::: i 
b -. f' , t ' "" ~ t· 5° . f' ca cooperaÇ§-o verl lcaüC, c, raves a uO ar 19O -, uma vez Vclrl lca I 
ilas inforf,):::çovs res0rvacl:ls e dos da ~ inexi~tôncia éle candidato á r~'1 
documentos 1 ponto. moçao, sera tambem feito r.1ediantc - i 

b) - n apul'açãü das ni~dias concurso de pruvas e titulos, aos I 



, 
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.. quais P?d~rão ~onCOrl~~l'. o~ e,sc;'8~,e~i vantag0ns das Lois ns, 211, do 7 dol 
tes hab111 tadoc de 011C10" ([a "lOo,na, dO:3ombro de 1\)4>'3 o 646, de 24 de fe I 
natureza ou com anexo do 01': ~io em v~l'''oiro de 1950, mediante a exibi-
concurso, que contem mais de cinco çao do compot~nte certificado passa 
anos de efetivo exercício e os ba- I do pela'IComissão do Artigo 30 das -: 
chareis em DiPeito, obsArvado o dis! DisDosiçõ8s Transitórias da Consti
posto nos' artirr,os 9~ a 24, exceto õi tuié;QO do Edc,do". 
artigo 11. 'i, . Ar~igo 29 - As f'3r~as não goz~ 

Par&gra1'o ~nico - A comissão I Qas.~cr~o contadas um. dobro, para _ 
examinadora sera constituida uo jui' (;1'01 LO De aposemtador1a; aos sorven 
corregedor permanent.·e do cart6rio tu&rios, escreventes e auxiliares -: 
vago, que se1'& seu presidento, do da justiça. 
promotor publico da comarca ou da - Artigo 30 - Ficam equirado a 
primeira vara da comarca, quando hou; servuntuario lJ com direi to a inseri 
ver mais de uma, e de um advogado I ção em concurso de promoção o cscrc 
designado pe10 prosidontc) da rospe- vcmto gU? na dato. da promulgação --I 
tiva sub-seçao da Ordem dos Advosa- desb 181, contar: . 
dos do Brasil, Servindo como Secre- a) mais de cinco (5j ~té dez 
tario o escrivão da corregedoria - (10) anos de serviço, para os car-
permanente, gos de primoira e segunda classe; 
-, Artigo 26 , As serventias que . b) mais do dez \lO) anos de -
se refere o artigo 52 serão pro~i- sdrviço, para 0& cargos do torceira 
das mediante remoção e promoção de e quarta classos. 
serventu&rios ou sucessores com e- Artigo 31 - Aos sorventu&rios 
xercicio em funçõG s da mesma nature, o escrev0ntes classi ficados em lis
za ou com anexo do oficio vago, da-'I tas provenientos do concursos reali 
mesma classe ou da imediaLam8nto in zados atá esta data G que não tenh-::
ferior, que o requor8rCIn, El.plicandõi s~do nomoados, ~ permitida a inseri 
se no processo de concurso o dispo SI' çao nos concursos paro. cargos vagos 
, t· 9 o 10 1 til" - d' . t co nos ar 199s -; , o 1'0. o. ,I a., ou quo vagarom, com o mosmo 1r13I o 
Ie II e para~rafos 12, 22 c 3::, 1: gueontãolhes assista~ desde qu,-\-
20, alínea da' ; 21; 22; 23 e 24,com as vagQs correspondam a mesma natu-
as seguintes modificaç5es: roza o classi1'i~açQo estnb~lecida -

a) as atribuiç5cs da comissão nesta lei. • 
examinaJora serão oxorcidas polo - Artigõ :32 - Ao 6x-serv~ntu&l'Ío • 
Conselho Superior da l'iiagistratura; quo, 0xoillJ'ro.do a podido até a do.ta 'I 

. b)a li~ta de classificação(ar-I da promulgaçQo da'prosente lei, 1'i
tigo 22) conterá um nomG -para remo-I zor ,a prova detJrminQde, no artigo 10 
ção o dois para promoçQo.-Em 00.80 ! soro. pJrmitido independentemente dt) 1 

do Eluralidade do oficios vagos ha_1 novas provas, inscrevor-sl3 nos con- I 

va~a multip~icidado correspondente,1 cursos para os cargos do primeira -
sondo os dOIS nomes acresc1L1 0s, um : classe por via do exposto no artigo 
para rem9ção e o~tro para promoção. :26 desde que conte mais de cjnco -

c) 13 condiço.o essencial t~r o ' (5~ anos de ofetivo 8xurcício. 
candidato polo menos [tois [mos (10 - Artigo 33 - Os serventu&rios -
exercicio efetivo no cargo. oue tiveram maú do quinze (15) ano 

Artigo' 27 ... Os dispositivos do do efetivo exercicio poderão inscro
Docreto n.5.120, de 23 de julho do ver-se em goncurso para a classe QUl 
1331, bem' como os dos D0crutos ns. se sogui~' Q ~HitJdiat[Lm0nto sup"rior. 
6.697 e 6.697-A, ambos de 21 de 88- Artl~o 34 - Para os. efeItos da 
tumbro do 1934, ql<ü não colidirorn presento hi Q conbgem de pontos -
com Gsta lei, ficam ruvigorados ex- proveniontes de títulos sora reduzi 
pres8amonte. ' da de matade, desprezada a 1'ra9õ,0 -::: 

Artigo 28. - Fiçam asseguradas I inferior a cinco d&cimos, so ja ti
a todos os servontuarios, oscruven- vor concorrido para nomeação antür~ 
tos e auxiliares de cartorio, as - \ ar, 

~----------------------------~-~-~--------~----------------, 
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1 
§ l~ - Será computado o tempo a) - não acei tarem nomeaç!Í,o to 

de serviço em que o sorventuário ou dos 03 candidatos classificados oü I 
escrevente tiver perm~,necido á dis- dela desistirem expressamento; 
posição dos poderes puh1icos federal b) - encerrar-se o concurso serrl 
estadual ou municipal. inscrição de oandidatos; 

§ 2~ - Computar-se-á em dôbro c) - n,io conseguir classifica-
o tempo decorrente.de acumulação de I ção nenhum dos candidatos. 
outro ofjcio que nao súja pertinen- § 12 - Dar-se-á preferência aos 
te á própria sdrventia, excluídos os escrev,mttls com qualquer tempo de -
casos de acumulação estabelecidos - serviço, exi~indo-se no ato de posse 
pelo r'egimo determinado no Decreto- a docuL'wntaçao aplicaval segundo o' 
lei 11.464, do 30 de setembro de - disposto no artigo 10. 
1940 e legislação anterior sôbre a § 22 - Ocorrendo a hipótese de 
mesma materia, existencia de co.ndidato que não per-

Artigo 35 - O Chefe do Poder - tença aJs quadros das serventias, -
Executivo, ,de posse das listas de - far-se-á prova d'e saber lêr e escre
classificação, proverá a vaga dentr ver corretamente. 
de dez (10) dias por qualquer dos Artigo 38 - Quando o provimento 
candidatos classificados no respect' decorror da cria9ão da comarca, será 
vo concurso assegur2do ao oflcial do registro ci 

§ l~ - Sep~ assegurada preferê vil de possôas naturais e anexos o -
cia para nomeaçao ao candidato que direito de opção por um dos novos -
fôr ou já tiver sido classificado em oficios de escrivao e tabelião du no 
três listas, desde que' por elas não tas, se lhe convier a transferência-
tenha sido beneficiado. e a requerer ao Secrot~rio da Justi 

§ 22 - Os nomes dos candidatos ça e Negócios do IntJriopl. nos dez
nas c~ndiçõtls do parágrafo anterior dias seguintes ó. públicaçao da lei, 
figurarão obrigatoriamente em lista j devendo, nesse caso, a nomoação ser I 

com menção expressa da circunstânc' feita na mesma ocasião em que o for
preferencial, aplicando-so o artigo a los stJrvontuários dos demais ofi-
23, caso haja mais de um candidato cios criados, \ 
com o mesmo direito. Artigo 39 - Não serão providos 

~. 32 :: O escrevente que fi~ur 01..\ nomeado" os pronunciados por des-
mais de tros vazes em listas trlpli nacho irrevugável em crime contra o 
c c s, b..:rá proferênci a para provimeE pa tr) mônio ou condenado s por s en t en-
to no oficio a que concorror. Ser~ ça do que não caiba recurso, pe~o 
tambem assegurada preferência para mesmo crime ou qualquer outro, a pe-
provimento de justiça 0.0 escrevente n~ superior a dos (2) anos de reclu
ou serventuário portador do cortifi sao. 
cada expedido pela IIComissüo do Art' Adigo 40 - O Secretário da -
go 30 do Ato das Disrosições Transi Justiça e Negócios do Interior, após 
tórias da Constituiçao Estr.dual ll

• - a,promulgação da presonte lei, fará 
Artigo 36 - Os candidatos in - publicar durante (3) dias uma rela

clufdos em lista e não nomeados po- ção ~e vagas no cartório do Registro 
derão, durante o ~razo de dois anos, Civil, convocando, no praze de vintJ 
de sde que o requenam; inscrevor- s e (20) d~a s, a contar da primeira pú
m~ concurso -de provas, disponsQdos blicD.çao, os Oficiais do Registro Ci 
destas, concorrendo á classificação vil que, 01 virtude da Lei n.23~~, clã 
final com· a mesma nota antoriormen- 24 de dozom[Jro de 1948, tiyfí'am d ,s-
to obtida~ membral\!onto, sem compensaçá'o, dos -

Artigo 37 - O Chefe do Poder - s9us distritos o que prutendal'1 remo
Executivo poderá prover livremente çao pa.ra U);] dos cartórios aludidos. 
0S cargos de que trata a preslmte - - . § 1;: - A remoção só poderá sor 
lei quando, encerrados os concursos requerida para cartório de entrânci0. 
de Vrovas, ocorrerem as seguintes - e classe idônticas ás do ~equor8nte, 
hipoteses: § 2~ - Observar-se-ão na remo- j 
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.. I moção o teLlpO 110 o.fi.c,i.o:; G:,C:.d~:I·S c':l1 ela JustiÇ[! f'lrQ publicar anual-
de familia. monte uma relaçQo dos s0rventuários 

§ 3~- Não havendo pHd:do, me o cSGruv~ntcs ~os cnrt6rios do Esta 
diante comunicação do Secre;t~rio clJ. do, n:GnGicnando o tompo do 'serviço-
Justiça e Neg6cios do Interiol' ~e·· g~ral, no cargo G na classe. 
rá abÍ3rto pelo. }ribunal 'lo ,J\;'8tip Artigo ·lC - Aos sorvuntuários 
o concurs'o de tltul0.s. nos brE10S -' o escreventes inscritos em concurso 
desta lei. .'. fica assegurado o afastamonto necos 

Artigo 41 - Non~u~ sBrvontuá- sário á prustação de provas ou á s~ 
rio r19 justiça poderA ontrar 8m - Itisfação de ?ornalidades aue so tor 
exerClClO do,c~rC9. $em. qUD.~p~üs0n n&rOL' essenciais, não sof~endo quii 
te o respechvo htulo (1ntpnhco a8 quor descontos auer no ter::po de sor-
nomeação e preste, p0rante o Cor~~ viço, quer el] outras vantagens. 
gedor Geral. da Justiça, o ncccssa- Artigo 47 - A contar da promul 
rio compromisso. dCGxorccr as fun- g"-Qão da preaento lei só poderá ser 
ç50s co~ pr~stimo c lealdade, sob designado Oficial Maior u~ dos tr5s 
as ponas da lei. _ Gscrovontes.mais antigos do mesmo -

Parágrafo único. - Se. o provl- cart6rio, quando houvor. 
lD8nto, pro~oção. ou remoção se dor Artigo 48 - Vetado 
em virtude de. criação do oficio,de Artigo 49 Vetado 
verá o tltv.l(J.r exibir, tambeD, rc-: § l~ - Votado 
~üstidos d~s formalidades 10g~is,os ~22-V.,tado 
protoco19J.o. livros indioponsavuis Artig; 50- Vutado 
ao oxerclci9.~0 cargo. Artigo 51 Vetado 

Artigo ~2. É dç sessentn (60) I Artigo 52 - Vetadl' 
dias o prazo.no qual c n09uado, ru- Artigo 53 -.Os.serventuários, 
8ovido ou promovidodovüra.assuDir escroventcs.o.d0wais.auxiliares da 
o oX0rcicio (l.as suas. novas funç5o's Justiça, lo ~adQs em cartórios p·JI·te:n 
sob pena de caducar. o seu diruito. contos a CQm~vca cujae entr&ncias 

Parágrafn úni.co - A pos.se sera foram rebaix:;:.das, terfio8.2segurados, 
cOF!unicada pçlo.jv.i~ du.dIl'uito COL para os efoitos dGstQ lei., todas c-s 
petanto á Sucretnria da Justiça e ~ vantagens c.dinuitos correspondentes 
Neg6cioselQ Intorior' 9.~ çorr~gedc- Q classificação antorior da-referi0a 
ria Garal da Justiça •. ' comarca. 

Artigo 43 - SOElpre que o lJro- I Artigo 54 - Este. lei untrara 8, 

viDento rOOl1HQ.r do v(est"j-aborta P9r vigor na data .do sua publicaç.~o, 8011 

falecimento .do. sOJ;Vcntuarlo devora do Qplicada aos cc,rt6rios vagos dss
o novo tH111ar. Cintrar cl\Iacôrdo C 01'1 de que não tcnkiJ sido inicindas as 
03 herdQiros.dQ~DortÇ com refer~n- provas de concurso .para seu provimo 
cia ~ indenizaçao Qo j~sto valor do to. -
livros el'l. 4ndfp;Jçnto,movois, utunsi 1,rtip;n 55.~ .Rovogam~se tôdas as 
li03 d insta1aç6o s ~o.cart6rio um: disposiç~GS anteriores refJrontos a 
edado do lJHU~:;.ç~.Q. Pnra ~S:3Q cf~ provir:lUnto do oficio .de j.ustiça, com 
to o,Juiz 4o.ºiro\to .mandarq.,procç- ressQlva de disposto nos Decretos
dura QvnliaçnQ.PQr deie s0rvuntun- lei ns. 11.464, do 30 de setembro de 

I rios da cOJ;qrcq.... . .' 11940, o 5.1i20, [10 21 (lo julho .do 1rm 
I Artigo ,,*4 -Sur.lprojuizo para OI que fiCO_In GXp~03Smi1ente rovigor:::rlo3 
I into~êsse _p~QliGQ.Q .Q~vidos os rgs- nllguilo que .nao .colidirom com a Tlro-

I-p. Qct~v~~ J\ll;o;ÇS.QOl'X'agec}o[':,s. :lvPC. - suntu lui • 
. per)lahlla q.y!:t:11IU\Q..i!QS OfICIOS do Pnlacio do.Governo do Esto.do ele 

, justiço. .un~l;'·O. s()J;'vc,ntué.rioG du 1.:.;8- São Paule, 0.0831 de outubro de 19m 
i ma naturezl). o 010.8:0, .desde! 01.10 não I ADEEMLR PEREEUl. Di:, BARROS 

lhes fo.ltcmçuos do um quinto do - Syn(;si.o Rocha. 
t8~pO quo lhes.poJ;'Qita obtur us bc-

f -· 1 L o . ne lCJ.OS Q~ ~PO$en~~uOrla, 

l. 
Artigo.45.~A Corrog0dcria Go-

1_. _____ .. ~ ._.- -+ __ o 

(Esta 10i foi públicrda no Di:J.-' 
ri o O1'i c t"l dt) 1.:2 do nçvombro de 1%0) 

_ ... - .. ----------- -----, 
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RELAÇÃO DOS CARTÓRIOS VAGO~ 

Edital da Secretaria da JustiQa 

(Di~rio Oficial de 25/11/50) 

Faço DÚblico, de ordem do Exmo 
Sr. SecretaTio e para fins do artigc 
40 da Lei n.B19,de 31 de outubro do 
corrente ano, que se acham vagos os 
seguintes oficios do registro civil
das pessoas naturais: 
Distritos Comarcas 
Abaitinga - •••......•.• ItapetiningE 
Agua Vermelha ••••.••••• Sio Carlos 
Aguas, de S, Pedro •••••• S.Pedro 
Ajap~ •. ~ ••••••••••••••• '~ Rio Claro 
AldeIa ••••• ' ••• '.' .• ' ..•••• são Paulo 
Alto Al '~re Pena",)Oll'R t;ÇJ •••••••••• '.'. _ ~ 

Alto Pora •.........••• Igar~pavu 
Alvares Florence •..•.• '. Votuporanga 
AI vinlândia...... . . •• •• Garça 
Ano. Di a'S'.'.·.· ............ '. Santo ~ 
Aramina· ... ' ....... ' ••.••••. ,. IgE'"rapavQ 
Arcadas •• · ••..•••••••• ' •. Amparo 
Arco Iris •• ,',. ,', •. ,', .' •• Tupã ~ 
Arlrl, ••• t ••••••••• ,', ,',_ Cananein. 
Assistência' ............. Rio Cbro 
Atlântida ••••.•••..•••• Lucélia 
Bacuri ti ............... CnfelQndia , 
Baguaçu •••••.•••••..••. Olimpia 
Barão de Antonina ••••• '. Itaporanga 
Barão Maliba NOf;U'J1ra'. lto.~ira 
Barbosa •••••.•••..•... '. Ponapolis 
Barra Dourada •••••••••• Mirassol 
Barra do Turvo •••.••••• Apia! 
B "~atub" " Pl'raca_i~ c,ls u.. •••••• 11....... ... (,,~ 

Batista Botalho •••• , •••• Pirajú 
Bola Floresta •••••.•..• Poruira Bar 
rclto. 
B Q rt iogo: ••• ' •••••• '.' ..• '.'. 
D ' • 
1) orace1a-•••.•.•.•.•...••••••• 
Botelho.' ............... ,. ... . 
Boturuna· ••• "' •••••••• ' •.•.• 
Lrl'O SO ••••••••••••••••• 

veI. 
Cafe S opoli s' • ••••••••••• 
Cajo..ti." •••••••••••••• ', 
Cambnouara •••••.••.... ·. 
Candido Rodpigues •.•.•• 
.~- t 

La paranga' •.••••••••• " •• 
Rjo o Pardo. , 
L D, ramuru·. ' ••• -•.•.•• ' .•••••• 
CQrdoe.l ••••••••• " ...... . 
Catuçaba.· •••••••••••••• 
Rio Parelo. 

Santos 
Jaú' 
Sta. Adclio. 
Nova Granada 
I 'lo o ' 'lOnCll llpraZl 

\'>o.fclQndia 
Iguapo. 
S. Sóbactiilo 
'l'a guari tinba 
sta. Cr'Jz do 

Colômbia. t- •••••• ', ••••• '. 

Conchas ••• (sode·),~,.· •• '.:·. 
Co~ta Machado ••••••...• 
cio. 
" t' vO -1.0., ••••••••••••••••• 

Cruz da' Esnerança •••.•• 
Diadema ••• ,- ....... t ••••• 

[i' , . , 
·ln1S1Q ••••••••• , •.••• ·• 

Dirci3u ••••••• ',', ••...•.• 
Dolcin6polis •••.•...••• 

Barretos 
( s ode) 
sta~ AnastE: 

são Paulo 
Cajurú 
silo Paulo 
PrOTI!i s s ão 
!Jari lia 
Votupiranga 

Domúlia •••••.••• ~ •••• '.'. 
Dumont •••••.• , ••.•••••• 

Lgudo s ,J 
lUbüirão Pr1" 

to. 
Edom ••• " .' •••••••••.•••• 
Eloutório •••. ' .....•.•.•• 
Emilianópolis ••••..•••• 
Prudont'0. 
Espigão ................ -. 
"'I R' o .L' ora 1.1 c\..'" •••••. ' .••• '. ' •• 
Francisco ~/Iorc.to •••••• '. 
Gabriol fliontuiro ••••••• 
GardÔnia, •••••••.•.•••• , 

Sorocaba 
Itapira 
Prosidente 

Mo.rti~ópolit 
Lucüha 
são Paulo 
Biriguí 
Rancharia 

I 
I 

l' I' . Tlccr10 ••....•.•.••••• 
Guapirungn •••••.•. , •••• 
IbirnpucTa •••••.••••••• 
Ibitiu'/'D. ••• ,., •.••••••• 
I c crn •••••••••••••••••• '. 
Indiaror~" ••••••.••••.• 

Pen~poli s ~ Lins 
Lucelia 
Pitangueira 
Olimpia 
Votupiranp;a 
Novo Hori zOQ ·IrapuQ .••.•.••....••••• 

to. 
Ituiubo. •••..•.•....•••. 
zivol. 

Monte Apl'a-

Itnpovi •..••••••.•••••••• São, Pnulo 
Jacirúndi ••••.. · ..•••••• Stn. Rj.ta 
do Passa Cluatro. 
J Qci porã·.·.· ..•. " •••• ' •.• '. Lue elin 
Jacubn.· ••••••.•••.••••• Poderne5.ras 
Jandira ••••...•.•.•.••• Sno Paulo 
Japiuba •••••••••••.•••• }''lontc L.pro.z_ 
voI. 
J[!"r-agun ••..•••• " ........ Sno Paulo 
JU9ui~atib~;~ .........• silo Paulo 
L1JlZ i"ntomo ........... silo Similo 
Lobo •......••......•••• Botucntú. 
l\/Iac odonio. ••••••••••••• '" VotuTlir,~"n[:~fl 
lIIn.cucos ••••.••.•.• , •••• Lins 
},'lajor Pr[~do ••.....•• '" AraçfLtubn 
UCLng:::l.rr.. tú,. ' .••... , ... , ,. N O~'lC'. Gp8.naêL3 
~'",1r~1' D. p uuma •• ' •••••••••••• S ta. AJo li a • 
:,.";r\,rconclósi':t •••••••••• " Bebedouro 
Mar6eias •. " ............. S. Sob<~;)ti.i 

P " • -

Hnrio.poli,s •••..•••••• ' •• Luce~]_a 
I ristolc .•. I ••••••••••• 1'ioto 
~lnrtin6po,lis •• · ..•...•.• (sede) 
lIIoní:;'o..gUQ ••••••••••••••• 
M n!" -, lG, e't "lo _,.1.0 _ l,. U ,\..1 cJ .' "-' •••••• , ••• 

So.ntos 
Lucélia 
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Monteiro LobntQ •• , ..... Sao Jocó S~o Ro~uo ela }'llrtura", São João ela 
elos Campos Boa Vista, 
Naraneliba .............. Prosidente SClpccaelo ............... são José elo 
Prudente· •••.••••••••••• ',- Ri.ô Fardo. 
Nipoã· •••••••.•.•••••••• Monto Apro.- Simonscn' ••••••..• ' •••••. 
zivel. Solcrnar •••......• , ....• 
Nova America ......... o. Itapolis Sud iIonucci .......... .. 
Nova IneleFonelência ••••• Andradina roto. 
Nova Itap·lrerna ••••... Ii são Josó do SU3suí ••.•.•• ,',. Ii ,' •••••• 

Votuporanga 
Santos 
Pereira Ba! I 

\:-:' Rio Preto. , To..bnjg.rn .............. '.', 
Novo Cravinhos ......... PomJ;leia Taiaçu ................ .. 

Palmi tal 
Valparaiso 
J n boti co,bal 
iilartinópo li 
Promissao 
Tatui 
BragD.nça Pa~ 

-

, " 

Oasis •••• "' ••• 11 •••••••• Lucolia Toçaindá.,., .............. ,', 
Ouro Verde ...... o ..... '. Lucolia Tobillras .............. . 
Palmeira D'Ooste ••••••• Votuporanga Torro do Pedro· ........• 
P L"'cel1'a T . tI anoruma ••...•... t ••• ,', I.A UIU 'l ••••••••••••••••• 
Paranabi ............... S. Sebastia lista. 

Piracicaba I 
Novo Hori- I 

Parlsl •• ,', ,',', ,' .....••.. Votuporungn Tupi •.................. 
Paulicóia •• ' .......... '.'.'.'.',', Lucélio..· Vale formoso •...... ~ I I I 

Paulis tânia ••• , •••••••• Agudo s zonL (J, . , , . 
Paulopoli ~' •• , ••••.••••• Pompo1a Vanglor'ia •.......••.•. '. Pederneiras 

I 

Picinguaba ••• "" Ii 1"" Ubo.tuba Vc.rj:~o •.....• ' •.. ~ .... ' ..... Brotn.s 
Pilar do SuL.......... P i edad e Varnhag em ••...........• 
Pioneiros • • , • • ' ••••••••• ItuvlJro.va VQrpo. ••... ' ..••....••••• 
Pirapitinguí •••••••.•.• Itú Vila União, ..••...•.•.• 

SorocD.ba 
Tupã 

P0dranóFolis ............ Votuporanga zi vc 1. 
Planalto ••••••••••••..• M0n~e Apra- Vit6ria Brasil ••.•.•••• 

I:Iont é .Apra-I 

Votuporangll 
l!lonta Lpraz~ 

Platina· •• · ••••••••••••• , Falmi tal , . 
Pontana •••••••••••.••• '. POmpelD. 
Pontes GestaI-, ......... Tallilbi 
Porto Martins •••••••••• Botucatú 
Pracinha·.·.·.' ••.• o .' ••••••• Lucúlin 
Pradinio:. ~ .' •.• , ••.••... I p.irajuí 
Pro..tânia' ••• ".'" .' ..... " .... S. Manoel 
Queiroz •••••••...•. ' •..• Pompóia 
Riboirão dos Indios •••• Sto·Anastacx 
Ri beira0 Vermelho do &l Itaporanga 
Ro borto· ... ·•·•· ••••••• o ••• ; Catanduva 
R S:'ll' n' J"','1'nr1'11' n o u. u': •• ' •••••• "' .... ' •• ', u.. ~ 

Roteiro ••.••••••••..•••• Valparaiso 
Ruilindia •••••••••.•••• Mirassol 
Sabo..úna •••••••••••••••• l/Iogi das Cr1 

'';' 

zes. , . 
So.gres •• · •.••••••••. , ••• Lucollo' 

~ . . 
Salrnorao ................ LUCGliQ. 
sta. Barbara do Rio P:::.rdo - LvarG 
Sc..n-ta l',ilúrcedes., ••.•.. ·• Lucólin. 
sto. Lntonio do. Estivll. Pira,jui 
Santo Expedito ••••••••• Prei~untu 
Prudent .• 
Sa'o Benodi to da Cachoeira - Ituvera 
va. 
S~o Berta ••.•••.••••••• 
são Francisco Xavier ••• 

Pirajú 
S ~ T ' d no d o ~1 o o 

do Iracemll •••• ~!!onto .~pra-

C' " 
LQC'O.rl.'lS. , ~ •••••••••••• 

vül. 
Os candidatos ó. remOÇa0 parll os 

oficios acima rrcncionados dovorao on 
düreçar os som rcquarimcntos Q S\):
crütarin do. Ju~tiça, at& o aia 11 ~ 
dozonbro ]1, futuro, instruindo-os com 

a) cürtidão passada pelo Institu
to G80gró.fico e Gcológico, comprov~ 
do o dosmombramento territorial 80- I 
frido paIo distrito ou SUbsdistrito

1 . b) comprovantes d?s encargos elo L 
mll1a porventura oX1stdntes. 

Secretaria da Justiça e Neg6cios . 
do Intorior, 21 de dezembro do 1950 , . 

JOSci ,Honnquc Turner 
Diretor Gclral, 

---000---

LCElTO rJ:li~ "~SSEi!IBLÉIJ. LEGISL!.TI 
'iÍl. ... OVlITOOl'OSTO P&LO SlL-GOVEE 
rf;;tloR ],0 PEOJETO DE LEI l:W..§7. --

1 Assemblbia Legislativa aprovou 
em sessão realizada no dia 23 de no 
vonbre último, o VJto do sr. Govor 
nD.dor 0.0 Froj. 167, quo dispõe so1ir 
a instituiçao da carreira dos ~erv~ 
doru·s ela Justiça o outras prov1don
cias.-Voto parcial. 

Cam"Do s • 
são" J aao 
zi vel ~~~~ ________ ~ __ ~ __ ~ __ ~ __ . ___ -____________________ -J 



· Bcletimda Associação dos S"rv"ntu,JrioD d" Justi<;a - l~ daZdlllbro da 19'~~ú .... -- .. . ... - .... - ............... ..• ,' . 

'.' . 
A REALnAJ1-Si DIA 1:2 , 

D I R E T O R l,A 
Presidente:- Francisco Vergueiro Porto •.... .•• Tabeliio de Protestos 
Diretores:~'Celso de Azovedo Marques ..•.•.•.• Esc. dos Feitos Faz. Est. 

Ftancisco Teixeira da' Silva Jor.'. Tabeli~o de notas 
Jos~ do Amaral Gur7s1 •••.•••.••.• Rog. Especial de Tftulos 
Jos6 At~liba leon01· ••. •.••..•••.. Registro de Im6vois. 
J - S'l" ~ , Escrl'va-o d'o Cl'vel oao l_V~lra lraoo.............. _ .. 
Armando Ferroira da Rosa ••....••• Di.stribuidor 
Ruy Pinhoiro de J\.morim Cortoz •••• Escrivão da FamÜia 
silvio Brantes do Castro •...••.•• , R0gistro Civil 

CONSELHO 

Presidonte: - Abntir Ribúiro Borges ............. Registro Civil 
Antonio Augusto Firmo da Silva ••• Tabelião' de notas 
Brasílio Machado N et-to ........... Tabolião de Protestos 
Ibsen da Costa ;rLanso ............. Escrivão da Famflia 
Jos6 Soaras do Lrruda ••.....•.•.. Rogistro Espe?ial TítUlos 

=SUfLENTES= 

(A el0Gu!') 

------ooooo()oooooo-------

c O N V O C A ç A O 

O Presidento da Associação dos Sorventuários de ,,Justiça 

do Estado do São Paulo, de acôrdo com o artigo 34 do~ E3t~tUtos,-

convoca os snrs.associados para 8, Assombh~a GÚ',',al".a realizar-so 

na Godo social (rua Senador Foij6, 176 - 112 andar) ás vinte horas 

c moia do dia 12 (doze) do corrente, com o fim do eleger os novos 

Dombros da Diretoria o do Con2clho Fl.scal. 

S~o Paulo, dezembro de 1950 

Ib d n t" . son a ~os Q ~anEO - PrDsidunto 

, -'(' 

1---------------------'--------------------UV: 
Jl 
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